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 ١+ ے.._ لاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةةيقح

 ت” رشانلا ةملك

 [٥1:ءارسإلا] (يّبَر رّمأ نم حورلا لق حوأرلا نع كنولأسَيو)
 هملعب رثأتسا ءةيفخلا رارسألا نم ارس حورلا لعج ىذلا هلل دمحلا

 ديس دمحم انيبن ةيربلا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ءةيلعلا هتاذل هميلعتو

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص نيملاعلل ةمحر ثوعبملا «نيلسرملاو ءايبنألا
 . نيعمجأ هباحصأو

 ىف ناكم لك ىف ضوخلا ىلع ناسنإلا لمح لوقعلا هرش نإف :دعب امأ
 اميدق مالسإلا ءاملعلو ءاهكرادم تلعو ءاهكلاسم تبعص ىتلا حورلا ثحابم

 ليوط لاغتشا برغلا ةفنالفل لب ءةفورعم كلذ ىف ةضيفتسم ثوحب اثيدحو
 ىناسنإلا حورلا ةسرادبو ءاهلاوحأو سفنلا ثحابمب ةريخألا ةدملا ىف ضيرع

 مهفرصت ناطلس تحت ةيرشبلا حاورألا لاخدإ نيلواحم ةرباثمب كلذ ىلإ امو

 ىف مهنأش ءاهتبطاخمو اهراضحإ ىف اهئارجإ ناكمإ نوليختي بيراجتب ىداملا

 ءالؤه رمأ درم نع مايألا ىدبتسو «ةيداملا بيراجتلا عيمج ىف مهتارماغم

 .لوقعلا هرشب نيعفدنملا نيثحابلا
 حورلا نوؤش ىف ريكفتلا نم ولخي ال هسفنب الخ اذإ هعبطب ناسنإلاو

 ملعلا لهأ نيطاسأ هلاق ام ىلع عالطالا ىف بغريف هيف هللا رارسأ بئاجعو

 كلت عاطقنا هجوو ءدسجلاب حورلا ةلص فرعتل ةصيوعلا لئاسملا كلت ىف

 ىف هنم ةبغر ةيحورلا نوؤشلا نم كلذ ريغ ىلإ توملا لولح دنع ةلصلا



 ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناستإلا ةقيقح ۽

 هده ىنئلغش دلو «كلاسملا هذه ةروعو ىلع ةيحانلا هذه نم ملعلا دايدزا

 ىلاوأ ىنلعج ام اذهو «نآلا ىلإ ىنلغشت تلاز امو «ةزيجو ريغ ةدم راكفألا

 مالسإلا ءاملع نع لضفلاو ملعلا لهأ نم مهب قثأ نم دنع ثحبلاو لاؤسلا

 اهنم عوبطملا هيف ةنودملا بتكلا نعو «عوضوملا اذه ىف اوبتك نيذلا

 ديسلا ليلجلا ملاعلا ةليضفلا بحاص مهيأرب تدشرتسا نممو طوطخملاو

 ةلاسر ىلإ -ىلاعت هظفح -ىندشرأف ىقشمدلا ىلصاوحلا ديشر دمحم

 دنع ةدوجوم ىناودلا نيدلا لالج مامإلل «ناسنإلا ةقيقح» اهناونع ةطوطخم

 ليكو ىرثوكلا نسحلا نب دهاز دمحم خيشلا ةليضفلا بحاص ريبكلا ذاتسألا

 ىف هللا دمأ -نآلا ةرهاقلا ليزنو اقباس ةينامثعلا ةفالخلا ىف ةيمالسإلا ةخيشملا

 ؛ديعب دمأ ىلإ ثحابلا ةلغ ىفشت اهمجح رغص ىلع ةلاسرل اهنإو -هرمع
 .ريطخلا عوضوملا اذه ىف اديدج اقفأ حتفتو

 ىلع ةلادلا نم ىل امل هباب تقرطو ىرثوكلا. انالوم ةحاس تدصقف

 اهرشنب ىل حمسيو ةروكذملا ةلاسرلاب ىلع مركتي نأ هنم توجرو «هتليضف

 اهفلؤمل ةمجرتو اهل ةمدقت ةباتكب مركتي نأو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةبتكملا ةيذغتل
 هتداع ىه امك ىتبغر ىلإ -هاقبأو ىلاعت هللا هظفح -ىناجأف اهيلع قيلعتلا عم

 اقيلعت اهيلع قلعو «ةزيجو ةمدقت اهل بتكف «لوقعلا فيقثتو مولعلا رشن ىف
 ةفسلفلاو ملعلا لاجرو ءةيبرعلا ءارقل اهمدقأ ةلاسرلا ىه اهو ءاديفم ايملع

 .مهريدقت لانت نأ ايجار

 ىف نارفغلاو ةمحرلاو ايندلا ىف قيفوتلا لأسأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 رشانلا



 ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقح

 ىقيدصلا دعسأ نيدلا دعس نب دمحم نيدلا لالج ةمالعلل ةعيدب ةلاسر

 نورزاك ىف عضوم .دادش نزو ىلع ناّود ىلإ ةبسن واولا ديدشتب ىناّودلا

 مولعلاو ةيعرشلا مولعلا نيب عمج نمم وهو ؛زاريش برق سراف ضرأب

 هيشاوحو ء«هنم ملعلا ىقلتل نادلبلا ىصاقأ نم هيلإ لحري ناكو ءةيفسلفلا

 ةفورعم ىسوطلا ريصنلل "مالكلا ديرجت" ىلع "ىجشوقلا حرش" ىلع ةددعتملا

 ردصلا ىلع مدقتم وهو -ىنيسحلا ىزاريشلا ردصلا هسفانم نيبو هنيب ناكو

 دقو ء«روكذملا باتكلا ىشاوح ىف تالجاسم - رافسألا بحاص ى زاريشلا

 ةعيدب تافلؤم ىناودللو «روهشم وه امك امهنيب ةمكاحملاب لضفلا لهأ ىنع

 ماملإلا دعب مالكلا ةساردل ةلحرم رخآ اذه ناكو «ةيدضعلا دئاقعلا حرش» اھنم

 لكايه حرش ىف روحلا لكاوش» اضيأ هلو ءةميدقلا دهاعملا ىف ةيفسلفلا مولعلاب

 «ءاروزلا» و «ءةيقارشإلا ةمكحلا ىف لوتقملا ىدرورهسلا باهشلل «رونلا

 ةا رولا لے ا ا ا ا ف اا روكا

 ءاشأ [۹٤:ةبوتلا] (نيرفاكلاب ةًطيحْمَل منهج نو :ىلاعت هلوق یف همالک

 ةطيحم ىه ىتلا ةلطابلا دئاقعلاو ةليذرلا قالخألا نإ :داعملا رارسأ نع هثدحت

 مهيلع ةدوعوملا روصلا ىف رهظتس ىتلا منهج اهنيعب ىه ةأشنلا هذه ىف مهب

 نود انه نطاوملا كلت ةروص نيفشاكملا ضعب ىري لب .ىرخألا ةأشنلا ىف

 ىف ءايلوألا نم لجرل عقو امك نيبوجحملا لاح سكع ىلع نطوملا اذه روص

 هنأ - ةقث نع ىرانكشوكلا نيدلا ىيحم هخيش هعمس امك - ىحاونلا ضعب

 املاف هلاح ىف اقرغتسم ىلولا ناكو ءايندلا لهأ نم دحاو موي تاذ هيلع لخد



 ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقح-- ب

 ةروص الإ هنم ىري نكي ملو «رامحلا اذه جرخأ همداخل لاق هيلإ رظن

 الإ تلق ام :لاقف ىرج امب مداخلا هربخأ لاحلا هذه نع لاز نأ دعب مثرامحلا

 حجترت ةيرظنلا هبتك ىف هؤارأو .ها.لوقت ام ىلع افقاو نكأ ملو «تیأر ام

 مجرت دقو ةيلقعلا مولعلا ىف ةيملاع ةرهش هلو «ةفسلفلاو فوصتلاو مالكلا نيب

 نع ناود برق ه۸٠۹ ةنس هتافو تناكو «ةديج ةمجرت ىونكللا ىحلا دبع هل

 وهو ء«ىزاريشلا ردصلا نب روصنم هركذ امك ةنس نينامث وحن

 اغ رفاسملا رونلا ىف ه۹۲۸ ةنس هتافو لعج ىسورديعلاوباوصلا

 'ريسلا بيبح" ىف ةافوتسم هتمجرتو “تارذشلا" ىف دامعلا نبا هعباتو ءاعيظف

 .هنانج ةحوبحب هنكسأو هناوضرب هللا هدمغت -"ءوضلا" ىف ىواخسلا هل مجرتو

 لكيهلا ةيحان ناتيحان اهل ةلاسرلا هذه عوضوم وه امك ناسنإلا ةقيقحو

 ةهفيطل وهو حورلا ةيحانو «ةيلفسلا تاذلملا ىلع تفاهتي هعبطب وهو ىنامسجلا

 ةقيقح هنك كرد نع لوقعلا رثكأ زجعيو ء«ىلاعملا ىلإ ناريطلا ةثيثح ةينابر

 تاقالطإ لقعلاو بلقلاو سفنلاو حورللو «بيجعلا ىنابرلا رمألا كلذ حورلا

 حاضيإ عضوم اذه سيلو قرافتت دقو ىقالتت دق ملعلا لهأ تاحالطصا ىف

 دارفأو .تاحالطصالا كلت حرشب "بلقلا بئاجع" ىف ىلازغلا ىنع دقو «كلذ

 كاممهنالا هيلع بلغ نمف ءنيتيحانلاب مهتلص ىف ةتوافتم لزانم ىلع ناسنإلا

 لَ ماعنألاك كئوأ) :ىلاعت هللا لاق «ماعنألاب قحلم وهف ةيمسجلا ذالملا ىف

 بلغو ةيدسجلا ذالملا ناطلس نم صلخ نمو [۱۷۹:فارعألا] (لضُأ مه

 ةدعاصتم جرادم ىلع ةكئالملاب قحلم وهف ةينابرلا ةفيطللا كلت بناج هيلع

 وهف رخآلا ىلع نيبناجلا دحأ هيف بلغتي نأ ريغ نم نابناجلا هبذاجت نمو
 ىسف ملعلا لهأ فلتخا دقو ءائيس رخآو احلاص المع طلخ دقو هسفنل دهاجملا

 مسج وه له نوكلا ىلع هناطلس اهب مت ةينابر ةفيطل هانربتعا ىذلا حورلا



 ۷  ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقح

 رهوج مأ - روهمجلا بهذم وهو - ىناسنإلا فيثكلا مسجلا ىف لحي فيطل

 ريغو لاصفنالاو جورخلاب الو لوخدلاو لولحلاب فصوي ال ىناكم ال درجم

 هب هقلعت عطقيو ريبدت قلعت هب قلعتلاب فصوي لب ماسجألا فاصوأ نم كلذ

 اذهك ادوجوم روصتي ال ىماعلاف ءاحنأ ىلع كلذ دک اا و

 ةلدأ حورلا درجت ىف مهلو ءهكرادم تقد نإو هنوركني ال ةصاخلا نأ نيح ىف

 وبأ ىدهلا مامإ حورلا درجت ىلإ لام نممو ءاهلوبق ىلع روهمجلا سيل

 ءىناهفصألا بغارلاو «ناميإلا بعش» بحاص ىميلحلاو ىديرتاملا روصنم

 كلذ ىف ملكت نم نسحأ نمو «مهريغ ريثكو «ىواضيبلاو «یزارلاو ءىلازغلاو

 :قئاذخلا ےک ےس زیاظنلا

 ال هتامولعم نأ ةقطانلا سفنلا وه ىذلا حورلا درجتب نيلئاقلا ةلدأ نمو

 رذعتل دح دنع ةفقاو هتامولعم تناكل امسج حورلا ناك ولف دح دنع فقت

 نيعي حورلا درجت مهفتو «دودحم مسج ىف روصلا نم هل ةياهن ال ام ماسترا

 ءتايناكملاو ناكملاو تاينامزلاو نامزلا نم هنأش لج هلإلا هزنت مهف ًاريثك

 ىف ماعلا هيزنتلاب ءافتكالا بجاولاف ءالصأ ىماعلا مهف هيلإ ىقري ال ام اذهو

 ةاجنلا ىف عيمجلل فاك اذهو «كلذ ىف e ريغ نم ايلعلا تافصلا تابثإ

 ببسب لضيف هب هل لبق ال اميف ضوخلا ىلع ناسنإلا لمحي لوقعلا هرش نكل

 حفنلا» ىف ىلازغلا لاق لب «ةريحلا ىداو ىف رشبلا نم ريثك ضوخلا

 ةيماعلا هعبط ىلع تبلغ نم امأ «صاوخو ماوع نامسق سانلا :«ةيوستلاو

 كلذ لبقي نأ نع الضف هجراخ الو ملاعلا لخاد ال هناحبس هللا نوك لبي الف

 ةيماعلا تناك نمو :لاق نأ ىلإ كلذ ىف مالكلا لاطأو ىناسنإلا حورلا ىف

 ادوجوم لقعي ال ذإ امسج هلإلا لعج - ةيلبنحلاو ةيماركلا رثكأك - هيلع تبلغ

 قاطأ امو ةيمسجلا ىفن اليلق ةيماعلا نع ىقرت نمو «هيلإ ًاراشم امسجتم الا



 ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقحح حح ۸

 ةيرعشألا ةيماعلا هذه نع ىقرتو ءةهجلا تبثأف ةيمسجلا ضراوع ىفني نأ
 ريغل ةفصلا هذه نوكت نأ اولاحأ مهنكل ةهج ىف ال ادوجوم اوتبثأف ةلزتعملاو

 هاترا ام حيجرت ىف ىلازغلا ضافأ مث - حورلا درجت مهروهمج ىفن یتح هللا

 .ددصلا اذه ىف

 :حورلا ىف مالكلا دنع )۲-٠١٠( ىراخبلا حرش ىف ىنيعلا ردبلا لاق

 كردم ءةئيندلا ةئيدرلا ءايشألاو ءاذغلا هردكي ىنارون فيطل رهوج وه

 ءيرب ءاذتغالا نع ىنغ هيف فرصتم ندبلا ىف لصاح تايلكلاو تايئزجلل

 ندبلا ىلإ ةجاح هل تسيل ذإ ندبلا ءانف دعب ىقبي اذهلو ؛ءامنلاو للحتلا نع

 هنأش نمف توكلملا ملاع نم لب رصنعلا ملاع نم نوكي ال رهوجلا اذه لثمو

 كلذ ىلع ليلدلاو «هيفاني امب ملأيو همئالي امب ذتليو ندبلا للخ هرضي ال نأ
 دنع ءاَّيحَأ لب اتاما هللا ليبس يف ًاولتق نيذلا ٌنَبسْضت الو :ىلاعت هلوق

 هشعن ىلع تيملا عضو اذإ» :4 هلوقو [۹٦١:نارمع لآ] (نوقزرُي مهجر
 لاق دقو حورلا رسفي فيك تلق نإف «ىدلو ايو ىلهأ اي :لوقيو هحور فرفر

 تاعادبالا نم هانعم :تلق ؟ [٥۸:ءارسإلا] (يّبَر رْمَأ نم حوُرلا لق) :ىلاعت

 ت٠ )ى رامتلا نضيف قو .هأ لصأ نم دلوتو ةدام ريغ نم نكب ةنئاكلا

 ىلإ برشلاو لكألا دنسأ ثيدحلا نأ ملعاو :ءادهشلا ةايح ىف مالكلا دنع (°

 كلذكو ءدسجلا ريغ ةمسنلا نأ ىلع لدف بارتلا ىف هنإف دسجلا نود ةمسنلا

 .ىدام دسجب لصتت مل ام برشلاو لكألا اهيلإ دنسي ال حورلا نأل «حورلا ريغ
 .هاأ

 ىناودلا ةلاسر علاط مث بتكلا نم حورلا ىف فلأ ام ىلع علطا نمو

 اهنع تكس اثوحب قرطت «دئاوفلا ةمج بولسألا ةعيدب اهرغص ىلع اهدجي هذه

 ءاذثأ ىف مسجلا هترداغمب ملاوعلا ىف لاوجلا حورلا نايبل ضرعتتو نورخآ



 ٠١ س  لاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقح

 ىذلا فيطللا مسجلاب فيثكلا ىنامسجلا لكيهلا ةلصب ةظفتحملا حورللو «مونلا

 امم كلذ ريغو ءتاداعلل ةقراخلا حورلا تافرصتو «لاوجلا حورلاب هانرکذ

 صيوعلا ثحبلا اذه ىحاون نم اريثك رينيو «نيثحابلل اعساو اقفأ حتفي

 ريثك هب متهي ةفسلفلاو فوصتلاب جيزم صاخ قاذم ىلع بعشتملا
 نم

 قيفوتلا هنمو ء«عفنلا ىنو هللاو «نييحورلل دئاوف اهرشن ىفف ‹نيرظانلا

 .ديدستلا و

 یرٹوکلا دهاز دمحم



 ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقح

 دمحم اندیس ىلع همالسو هتالصو ''هتروص ىلع مدآ قلخ یذلا هلل دمحلا

 .هتعيرشب هتفقيرط كالسو همولع ةنزخ هبحصو هلآ ىلعو «هتقيقحب رهظ ىذلا

 اهظفح بجاو هيف ىلاعت هللا هبكر امو «ناسنإلا ةقيقح ىف ةلاسر هذهف :دعبو

 لجو زع قحلا بهاوم نم ىهو ءاهدئاوع ةرفوو ءاهدئاوف ةرثكل ءايكذألل

 ءءايبنالا تازجعم تأ نأ تببحأ توكل ےآوعأ ةسمخ ةدم اهفيلات ىف تبعت

 دعب الإ رسيتي ال اذهو ءءامصخلا مازلإ لجأل ىلقعلا ليلدلاب ءءايلوألا تاماركو

 د ىداهلا هللاو ء«هنم بكرم وه امو «هتقيقح ةفرعمو «ناسنإلا صاوخ ةفرعم

 .هريغ هلإ

 ميوقت نسحأ ىف هينبو مدآ قلخ ىلع هتاحبس هللا دمح فلؤملا نوكيف مدال عجار ريمضلا )١(

 قولخم هيلع قلخ ام عدبأ هلك كلذ نوكل هينبو مدآل ةريختملا تافصلاو مهل راتخملا لكشلا ىلع

 ىف مدأ لوط امهركذ دنع ملسمو ىراخبلا ثيدح ىلإ ةراشإ هيفو ؛فرصتلا هوجو نم هنكمي امم

 اذكو هللا ىلع طيطاختلا ةلاحتسالو هبرقل مدآ ىلإ ريمضلا عوجرب ىباطخلا مزجو ؛ةقلخلا لوأ

 لک یبأ مدآ هجوک بورضملا اذه هجو نوكل مداخلا هجو برض بانتجا یف رخآ ثیدح یف

 تاياورلا ضعب ىف «نمحرلا ةروص ىلع» ثيدح امأو ءهمارتحاو هرب هيلع بجي ثيحب ناسنإ

 باتك ىف ةميزخ نبا در دقو «لوسرلا ظفلب سيلو جوعملا همهف ىلع ةاورلا ضعب نم رييغتف

 ةعنعنعو ‹«شمعألا ةعنعنعو «شمعألا فالخ ىلع ىروثلا لاسرإ للعب ةياورلا هذه "ديحوتلا'

 ىلع هانتلع ام عجار «هتياور درت نعنع اذإ سلدملاو «ناسلدم امهو «تباث ىبأ نب بيبح

 ىذب سيلو ةروص ىذ لك روصم وه هناحبس هللاو ؛(۲۹۱-ص) یقهیبلل "تافصلاو ءامسألا"

 فيسلا'و ‹«ىزوجلا نبال "هبشلا عفد' ىف حورشم وه امك ةمسجملا داقتعا فالخ ىلع ةروص

 .(ز) ىقهيبلل "تافصلاو ءامسألا"و «ىكبسلا ىقتلل "ليقصلا



۱١ 
 ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقح

 مسجو «فيثك مسج نم «ءايشأ ةثالث نم بكرم ناسنإلا نأ ملعا

 مسجلا وه فيثكلا كمسج نأ ملعاف حاضيإ ةدايز تئش نإو «حورو «فيطل

 يأ رس ىلا بلا رف تا فجر لا اح نر ےک کا

 وهو فيطللا مسجلاو فيثكلا مسجلا نيب ةطبارلا وه حورلاو «مونلا

 نيمسجلا قارتفاب توملا لصحيو «حورلاب ىمسملا هيف عدوملا دادعتسالا

 .هيلع فقتس امك ةمايقلا موي ىلإ

 تلق نإف «حورلاو فيطللا مسجلا نود فيتكلا مسجلل ءانفلا نأ ملعا مث

 رافكلا نم ماسجألا ةلمج ىف ماع امهنود فيثكلا مسجلا ىلع ءانفلا له
 ىنثتسا ام الإ اهعيمج ىف ماع معن :تلق ؟ال مأ مهريغو «ءايلوألاو نيذمؤملاو

 ليلدلا ام تلق نإف ءءايلوألا ضعبو «ءادهشلاو «ءايبنألا ماسجأ نم عراشلا

 بطاخف ردب بيلقب رم لب ىبنلا نع درو دقف رافكلا امأ :تلق ؟امهئاقب ىلع

 مكدعو ام متدجو لهف اقح ىبر ىندعو ام تدجو ىنإ» :هلوقب رافكلا تاومأ

 ىسفن ىذلاو» :ٍي لاقف ؟ تَّمرأ اماظع بطاختأ :ٍي ىبنلل ليقف ؟ «ًاقح مكبر

 .« نوبيجي ال مهنكل مهنم e امل عمسأب متنأ ام هديب

 د اضيأ تبثو «مهيلع ملسو مهيطاخ هنأ اسا ك ِث دقف نونمؤملا امأو

 هرئازب هحرفو هربق ىف هروزي نمب تيملا ملع ىوبنلا حيحصلا ثيدحلا ىف

 ةباحصلا دحأ نأ "'ىراخبلا ىقو «هربق ىلع سلجي نمب هيذأتو «همالس هدرو

 .(ز) انه ضرعلل نأش أل ذإ هسفن دادعتسالا ال دادعتسالا هب ام ديري )١(

 .(ز) ىنعملا ىف ةبراقتم ظافلأب امه ريغو ملسمو ىراخبلا هجرخأ ردب بيلق ثديح )١(
 برض :لاق -امهنع هللا ىضر -سابع نبأ بع ىقهيبلاو مكاحلاو ىذمرتلا جرخأ لب الك (۲)
 كلملا ةروس أرقي ناسنإ هيف اذإف ربق هنأ بع :ي ال وهو ربق ىلع هءابخ ب ىبنلا باحصأ ضعب



 ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقح-سس

 لخاد نم كلملا ةروس تيملا ةءارق عمسف ربق هنأ ملعي ملو ربق ىلع سلج

“4 

 .د رب

 ملعو «حاورألاو ء«ةفيطللا ماسجألا ءانف مدع نم انركذ امف ةلمجلابو

 ملعلا ةوقب مهزيمت لب مهتبطاخمو «مهلاوقأ مهعامسو «مهراوزب اعيمج تاومألا

 كيهان ٬رفكلا هركنم ىلع ىشخي ثيحب تباث حيحص ءايحألا نع عامسلاو

 اتاّوْمَأ هللا ليبس يف أوْلتَف نيذلا نبض الو :ىلاعت هلوق انلق ام ىلع الیلد

 امو ؛تقبس ىتلا ثيداحألاو []۹٦١:نارمع لآ] (نوقزرُي مهجر دنع ءاَيْحَأ لب
 نيواستم رافكلاو نينمؤملا تاومأ ناك اذإ :تلق نإف «حاحصلا بتك ىف درو

 ملاع نأ امك :تلق ؟ءالؤهو «ءءالؤه تاومأ نيب قرفلا امف رمألا اذه ىف

 ودو «بدعملاو «معنملاو «قلطملاو نوجسملا هيف ايندلا ملاع وه ىذلا ةداهشلا

 خزربلا ملاع كلذك «لبازملاو ءنانجلاو ءلاذرألاو ءةعيفرلا بصانملا

 مهتاماقم نم مهمالك نوعمسيو راوزلاب نوملعي ءايلوألاو ءايبنألاو «نونمؤملاف

 مهنإف ةاصعلاو رافكلا امأو «مهبتارم ردق ىلع معنلا عاونأب نومعنم مهو ةليلجلا
 عاونأب نوبدعم مهو «ةسجنلا ةنتنملا ةئيسلا ةلفاسلا مهتاماقم نم نوعمسي

 رقم نيأو ؛ةفيطللا ماسجألا هذه رقم نيأف تلق نإف «مهبتارم ردق ىلع باذعلا

 ماسجألا ىف عدوملا دادعتسالا ةلاسرلا هذه ىف انيمس اننأ ملعاف ؟حاورألا

 نم ىجنت ةيجنملا ىه ةعناملا ىه» :ي هللا لوسر لاقف هربخأف ك ىبنلا ىتأف اهعمس- =ىتح
 .(ز) «ربقلا باذع

 ىلع هيف فيطللا مسجلا لولح لوبقل فيثكلا مسجلا ىلع دادعتسالا قارشإ هب لصحي ام ىأ )١(

 هب دارملا نوكيف هلهأ ريغ نع هامرمل ارتس ببسلا ةدارإو ببسملا ركذ ليبق نم نوكي نأ

 ارهوج ةدودعملا ةملاعلا ةكردملا ةينابرلا ةفيطللاو ىنابرلا رمألاب هنع ربعملا ىناسنإلا حورلا
 دعت اذلو دحاو نآ ىف فيثكلا مسجلا ىفو فيطللا مسجلا ىه ىتلا ةمسنلا ىف فرصتت ادرجم

 .(ز) ىتاسنإلا حورلل ةيطم ةمسنلا



 ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقح 1۳

 نامكحي لقنلاو لقعلا نوكل احور اهيف اهلولحو ةفيطللا ماسجألا لوبقل ةفيثكلا

 هب ةكرجو مثالا سفت نم ها اهم فكلخ و ترمب نسل هنأ يئانلا ةايحب

 ملاع ىف ارئاس فيثكلا همسجل اقرافم فيطللا همسج ناك نإو «همون لاح ىف

 مسجلل ةبطرملا ةرخبألا نم لصاحلا مونلاب هساوح دوكر ببسب خزربلا

 مسلعي ال حورلا اذهف «جازملا داسف نم لصاحلا ءامغإلا ببسب وأ «غامدلاو

 .یلاعت هللا دنع كلذ ملعو «ء'هناكمو هرقم

iادعتسم فيثكلا ماد ام فيثكلا مسجلا ىف لاحلا فيطللا ا  

 لاح ىفو ءهابتنالا تقو ىلإ مونلا ةلاح ىف هل قرافملا هيف فيطللا لولحل

 ىمسي وهف رشحلا ىلإ لاؤسلا دعبو «ربقلا ىف نيكلملا لاؤس تقو ىلإ توملا

 توم مدعو ءادهشلا ةايح نم درو ام عيمجو «عرشلا ناسل ىف اضيأ حورلاب

 ءادهشلا حاورأ رقمو «توملل ال دبألل هقلخو راد ىلإ راد نم هلاقتناو نمؤملا

 ىف لاحلا فيطللا مسجلا اذه هب دارملاف ءرافكلا حاورأ رقمو «نينمؤملاو

 مكناوخإ بيصأ امل» :دحأ ءادهش ىف ي هلوق ىف حورلاب ىمسملا وهو فيثكلا

 نم لكأتو ةنجلا راهنأ درت رضخ رويط فاوجأ ىف مهحاورأ هللا لعج دحأب

 .'«شرعلا لظ ىف ةلقعم بهذ نم ليدانق ىلإ ىوأتو اهرامث

 ةفيثكلا ماسجألا ىف ةنئاكلا حاورألاب دارأ ول جي ىبنلا نأب ريبخ تنأو

 نم خسانتلا زاجل اهيف فيطللا لولحل اهيف عدوملا دادعتسالاب اهانيمس ىتلا

 .(ز) ةفئاط دنع درجم رهوج هنأ قبسو ؛اضيأ فيطل مسج هنأ ىلع روهمجلا نأل )١(

 هللا ىضر -سابع نبا نع ريبزلا ىبأ نع ةيمأ نب ليعامسإ نع قاحسا نب دمحم هجرخأ (۲)

 .(ز) امهنع
 ءافتناب خسانتلا ىفتنيف ةايحلا رادم وه دادعتسالا هب امو ؛ةيهلإلا عئارشلا ىف لطاب رهو (۳)

 .(ز) ةايحلا رادم وه ىذلا ىناستإلا حورلا اذه دصق



 ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقح ٤

 ماسجألا اهب دارملا نوكي نأ نيعتف ءرضخلا رويطلا ماسجأ ىلإ ماسجألا هذه

 وهو زيزعلا دبع نب رمع هاور ىذلا ثيدحلا انلق ام ىلع لدي كلذكو ؛ةفيطللا

 راد نم نولقنت مكنكل دبألل متقلخ امنإ» :لاق هنأ ميعن وبأ ظفاحلا هجرخأ ام

 .«راد ىلإ

 نوكي نأ نيعتف ؛ابارت ريصيو ىنفي فيثكلا مسجلا اذه ناب ريبخ تنأو

 عدوملا دادعتسالاب هومتيمس ىذلا حورلا نا لاقي ال ءةفيطللا ماسجالا اهب دارملا

 فيكف ؛ةيفيك هل سيل حورلا كلذ نإف راد ىلإ راد نم لقتنملا وه فيثكلا ىف

 لق) :لجو زع هلوقب - ملعأ لاو - دارملا وهو راد ىلإ راد نم هلاقتناب مكحي

 !؟ [٠۸:ءارسإلا] (يّبَر رْمأ نم حوُرلا

 مهماسجأ ىه ىتلا نينمؤملا حاورأ رقم نأ ملعاف كلذ تملع اذإ

 نع - هنع هللا ىضر - ةريره وبأ هاور ام ىلع ؛ةعباسلا ءامسلا وه ةفيطللا

 نورظني ةعباسلا ءامسلا ىف نينمؤملا حاورأ نإ» :'لاق هنآ يي هللا لوسر

 ةيبحاص ىهو - اهنع هللا ىضر - رشب مأ تورو ««ةنجلا ىف مهلزانم ىلإ

 ةنجلا ىف حرست نينمؤملا ةمسن نإ» :لوقي ل هللا لوسر تعمس تلاق -

 رئازلا تيملا ملعي فيك تلق نإف ء"«نيجس ىف رفاكلا ةمسنو «تءعاش ثيح

 رفاكلا اذكو ؟ابارت راص فيثكلا همسجو ةعباسلا ءامسلا ىف وهو همالك عمسيو

 هذه رهاوج زورب لحم اذه :انلق ؟نیجس یف نوجسم وهو عمسي فيك

 هللا عدوأ ام ىلإ رظناو «لوقن امل عمساف ءرهاوجلا ندعم تناكف ءةلاسرلا

 امل ىلاعت هللا نأ نطفت مث «لوقعلا ريحت ىتلا صاوخلا نم ناسنإلا ىف ىلاعت

 .(ز) كاذب سيلو ىمليدلا هجرخأ (1)
 رجافلا ةمسن نإو ءءاشت ثيح ةنجلا ىف حرست ةمسن نينمؤملا حاورأ نإ» :هدنم نبا ظفلو (۲)

 .(ز) «نیجس یف



 ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقح 1ه

 ىف رئاسلا وهو فيطل مسجو «دسجلا وهو فيثك مسج نم ابكرم ناسنإلا لعج

 تيحب تاداعب اطوبرم فيثكلا لعج ءامهنيب ةطبارلا وه حور نمو «مونلا ةلاح

 لكاألاب الإ عبشي الو ء«دوعصلاب الإ ىلعتسي الو «ىطخلاب الإ ةفاسملا عطقي ال

 لعجو تاداعلا نم كلذ ريغ ىلإ بسكلاب الإ قفني الو «برشلاب الإ ىوري الو

 اذإ هارتف ءءىش هيلع ليحتسي ال ثيحب دئاوعلا قرخب اطوبرم فيطللا مسجلا

 عمتجيو ءأاملا لغ یشمیو ءِءا وهلا ےک ریطي ءمونلا ةلاح ىف فيثكلا اده یقراف

 ىسلإ ناريطلاب دعصيو ءةظحل ىف برغملا ىلإ قرشملا نم عطقيو «ءايبنألاب

 اذإ هنإ مث «مئانلا لاح نم فورعم وه امم ءىش هيلع ليحتسي الو شرعلا

 مئانلا ظقيتسيو مسجلا ىف لحيو عجري دحأ هظقيأو شرعلا دنع هسفن ىأر

 ظقيتسي لب هيف هلولح دنع جاعزنا فيثكلا مسجلل لصحي الو نيع ةفرط رادقم

 هذه لكو «ضرألا ىلإ شرعلا نم ةفاسملا دعب عم اذه هلولح ةيفيك ملعي الو

 ةكئالملا نم ةفيطللا ماسجألا اذكهو ءافيطل هنوكل هيلع ليحتسي ال امنإ ءايشألا

 .مهريغو

 ةلاحتسا مدعب اوققحت امل ءايلوألاو ءايبنألا نأ ملعاف كلذ تملع اذإ

 عاونأب اضيأ ةفيثكلا مهداسجأ اوفطل ةفيطللا ماسجألا ىلع دئاوعلا قرخ

 ثتفطات کتک ‹تاوهشلا كرتو سفنلا ةفلاخمو ‹«تادهاجملا و ‹«تاضايرلا

 مهنم ترهظو ‹«ةفيطللا مهماسجأل ةيهاضم تراصو ةفيثكلا مهداسجأ

 لغ اهنم ِء یش ةلاحتسا مدعل دئا وعلا یراوخ عيمجو ‹تاماركلاو ‹تأ زجعملا

 ء'دهمالك نوعمسيو «مهراوزب نوملعي تاومألا نأ ملعا مث ةفيطللا ماسجألا

 هنأ مالسإلا دعاوق نم رهاظلا :(۲-۳۲) "دصاقملا حرش" ىف ىنازاتفتلا نيدلا دعس لاق )١(

 نيذلا اميس ءايحألا لاوحأ تايئزج ضعب ىلع عالطاو ةيئزج تاكاردإ ةقرافملا دعب سفنلل نوكي

 رايخألا سوفنب ةناعتسالاو روبقلا ةرايزب عفتني اذهلو ؛ايندلا ىف فراعت تيملا نيبو مهنيب ناك



 ملاوعلا ىف لاوجلا حورلاو ناسنإلا ةقيقح ۱٦

 دقو ءةفاسم ةمث ناك نإو ةفيطللا مهماسجأب مهروبق ىلع سلجي نمب نوذأتيو

 لوسر لاق :تلاق اهنأ - اهنع هللا ىضر - ةشئاع نع ايندلا ىبأ نبا جرخأ

 هيلع درو هب سنأتسا الإ هدنع سلجيو هيخأ ربق روزي لجر نم ام» :4 هللا

 .')«موقي یتخ

 ريحت رارسأو لاوحأ مهلف مهداسجأ ضرألا لكأت ال نيذلا امأو

 امب اهل نطفتي ءاكذو نهذ اذ ناك نمو ءاهؤاشفإو اهفشك زوجي الو "لوقعلا

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءةلاسرلا هذه ىف انزمر

 ىناودلا نيدلا لالج مامإلل ناسنإلا ةَميَعح ةلاسر تم

 ةلاسرلا حيحصت فرش لان

 يملعلا ثحبلل ةفيرشلا ةضورلا بتكم

 ثارتلا قيقحتو

 .1.411140.-0404۷0۰ :ٿ

 ندبلاب ام اقلعت ةقرافملا دعب سفنلل نإف «تاململا عافدتساو تاريخلا لازنتسا ىف تاومألا نم =

 نيب لصح تيملا سفن ءاقلت تهجوتو ةبرتلا كلت ىحلا راز اذإف ءاهيف نفد ىتلا ةبرتلابو

 .(ز) ها تاضافإو ةاقالم نيسفنلا

 .(ز) دايز نبا وهو ناعمس نب هللا دبعو نامی نب ییحی هدنس یف (۱)

 نم اهخالسنا دنعو ءاهداسجأ ىف تماد ام ةدمغملا فويسلاك لمكلا ءالؤه حاورأ لب )۲(

 ميقلا نبا ىرتو ءهعضوم ىف حورشم وه امك ءاضملا ةوق ىف ةدرجملا فويسلاك حبصت داسجألا

 .(ز) هل 'حورلا" باتك عجاريلف شويج مزه حورلا كلذ ىلإ وزعي
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